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LÍNGUA PORTUGUESA 
Questão de 1 a 10 

Texto 1 
A ciência da procrastinação 

Ela é uma luta entre duas partes do cérebro 
A briga do ser humano com prazos é ancestral. Em 800 a.C., o poeta grego Hesíodo achou 
importante registrar que não se deve “deixar o trabalho para amanhã e depois de amanhã”, e o 
senador romano Cícero tachou de “odiosa” a mania de os políticos deixarem tudo para depois. Até 
hoje é assim. 
Todo mundo (todo mundo mesmo) já procrastinou alguma vez. E estudos mostram que 20% dos 
adultos são procrastinadores crônicos – um batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil. Para 
essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito. É uma autossabotagem patológica que 
destrói o nosso recurso mais valioso: o tempo. 
A procrastinação, ou a “proc”, como algumas pessoas carinhosamente a chamam, é “o atraso 
intencional e frequente no início ou no término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo, 
como ansiedade ou arrependimento”, de acordo com Joseph Ferrari, professor da Universidade 
DePaul, de Chicago, nos EUA, considerado uma das maiores autoridades no assunto. 
Em alguns casos, a proc é sintoma de um transtorno psiquiátrico. “Adiar tarefas pode ser um sinal 
da depressão, do transtorno obsessivo-compulsivo, do TDAH [transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade]”, diz Ivo Emílio Jung, psicólogo cognitivo-comportamental e pesquisador da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O fato é que o sofrimento dos adeptos do “deixa 
para depois” não é suficiente para fazê-los mudar de comportamento. Ou seja, o arrependimento 
não funciona como mola propulsora da mudança de hábito. 
A origem dessa conduta está numa batalha interna entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram 
em momentos distintos da evolução humana. São o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência 
e nos ajuda a pensar no futuro, e o sistema límbico, inconsciente, que só quer saber dos prazeres 
imediatos. O primeiro permitiu que o Homo sapiens dominasse a Terra. É justamente nossa 
capacidade de adiar recompensas e pensar (e planejar) o futuro que nos diferencia de outros 
animais. Mas isso não significa que o sistema límbico, situado na parte central do nosso cérebro, 
seja menos importante. Pelo contrário, ele é anterior ao córtex, que evoluiu ao seu redor, e mais 
poderoso. [...] 
Um estudo publicado em 2011, que investigou as raízes neurobiológicas do problema, mostrou 
como a proc tem a ver com um déficit relacionado ao pensamento racional do córtex pré-frontal, a 
área cerebral da razão. [...] 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/a-ciencia-da-procrastinacao/>. Fragmento. Acesso em: 19 out. 2019. 

 
Texto 2 

 
Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/guia-do-procrastinador/. Acesso em: 1 nov. 2019. 
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Texto 3 

 

Disponível em: <https://www.euorganizado.com/blog/como-parar-
de-procrastinar>. Acesso em: 19 out. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 1 
Os Textos 1, 2 e 3, ao abordarem o tema da 
procrastinação, utilizam 
 
A) argumentos de autoridade para que 
fundamentem o posicionamento dos autores 
dos texto e, consequentemente, convençam o 
leitor a aderirem a um ponto de vista. 
B) estratégias distintas de desenvolvimento da 
questão, marcando objetivos comunicativos 
próprios em cada domínio textual. 
C) nuance humorística para que a informação 
sobre o conteúdo atinja a um público leitor 
comum.  
D) perspectiva metodológica no combate à 
disfunção orgânica apresentada nos suportes 
textuais. 
E) recursos linguísticos similares, uma vez 
que a imagem descreve uma sequência 
discursiva em cada um dos textos sobre 
situações cotidianas sobre a procrastinação.  
 
Questão 2 
De acordo com o Texto 1, a procrastinação 
apresenta-se como 
 
A) um sentimento relacionado ao 
arrependimento. 
B) um traço de personalidade de cada 
indivíduo. 
C) uma alteração psiquiátrica devido a uma 
disfunção cerebral. 
D) uma conduta de baixo aproveitamento do 
tempo útil do indivíduo. 
E) uma sensação de recompensa por uma 
tarefa terminada. 
 

Questão 3 
No Texto 2, a palavra “procrastinação” foi 
definida 
 
A) pelo uso de uma linguagem coloquial em 
um monólogo.  
B) pelo uso da tecnologia na execução de um 
trabalho. 
C) pelo desvio de atenção nas redes sociais. 
D) pela utilização de uma onomatopeia para 
reforçar o esforço do personagem. 
E) pela idealização de um sujeito que suponha 
ser um protótipo da disfunção. 
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Questão 4 
O Texto 3 pode ser considerado injuntivo 
baseado 
 
A) no uso predominante dos verbos no modo 
imperativo. 
B) no uso de uma linguagem despojada. 
C) no meio de veiculação do texto, um blog. 
D) nas ilustrações que acompanham os 
tópicos. 
E) nas exemplificações apoiadas em situações 
cotidianas. 
 
 

Texto 4 
Capoeira, a luta de um povo 

Capoeira é mato ralo, 
É vegetação rasteira, 
É dança da negritude 
Da nação que é brasileira, 
É uma luta perigosa 
Disfarçada em brincadeira; 
 
Capoeira é uma luta 
Inventada por guerreiro, 
Que era o negro escravo, 
Astuto e mandingueiro 
E hoje este jogo é 
Patrimônio brasileiro. 
 
Capoeira é recordar 
A história dos oprimidos, 
Negro trabalhando duro 
Onde o castigo vivido 
Fez parte da trajetória 
De um povo heroico, sofrido. 
 
Capoeira nobre luta, 
Pelo negro foi criada, 
Disfarçada em brincadeira 
Por quem tangia a boiada, 
O engenho, a pedreira 
E dormia em senzala. [...] 

DINIZ, Francisco. Disponível em: < 
http://www.projetocordel.com.br/novo/Capoeira_A_Luta_de_um_Po

vo.htm>. Fragmento. Acesso em: 20 out. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 5 
De acordo com o Texto 4, a capoeira pode ser 
considerada 
 
A) identidade das crianças negras na forma de 
brincadeira. 
B) protesto contra as formas precárias de 
habitação no século XVI. 
C) repulsa ao sentimento europeizado 
enraizado na cultura brasileira. 
D) resgate da negritude na história nacional 
brasileira. 
E) valorização dos trabalhos escravos como a 
toada de uma boiada. 
 
Texto 5 

Expressão corporal: o que ela diz, 
importância e dicas 

O que você revela em sua expressão 
corporal? Vale refletir a respeito. Afinal, não 
é só sua boca que fala, o seu corpo também. 
E, muitas vezes, os gestos de uma pessoa 
comunicam mais do que as palavras. [...] 

Quando está triste, por exemplo, você 
pode até alegar que está tudo bem, mas a sua 
postura, trejeitos e movimentos faciais podem 
entregar a sua real condição. O mesmo 
acontece em várias outras situações da vida 
pessoal e profissional. 

Se o intuito é passar uma mensagem 
convincente e tentar persuadir o seu público, 
não basta apenas trabalhar a sua oratória: é 
preciso também aperfeiçoar a sua linguagem 
corporal. [...] 

Quer conhecer exemplos? Braços 
cruzados podem indicar descontentamento ou 
evidenciar que você se colocou na defensiva. 
Ombros contraídos denotam insegurança e 
fragilidade. Inclinar a cabeça em direção a 
quem está falando demonstra interesse no 
assunto e abertura para o diálogo. Da mesma 
forma que se virar para o lado oposto 
transparece indiferença ao que está sendo 
dito. [...] 

Até a maneira que uma pessoa se senta 
tem um significado. Por exemplo, quem se 
joga em uma cadeira e fica de forma 
desleixada, pode passar uma mensagem de 
desrespeito, insubordinação e afronta. 
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Corpo 
Dependendo da maneira que você posiciona o 
seu corpo em relação ao outro, o diálogo pode 
ser mais ou menos efetivo. 
Frente a frente: transmite uma ideia de 
disputa, de competição. 
Lado a lado: passa uma mensagem de 
cooperação e ajuda mútua. 
Cabeça 
A posição da sua cabeça também diz muito 
quando você está em uma conversa com outra 
pessoa. 
Para baixo: sinal de desaprovação. 
Para cima: atitude examinadora ou neutra. 
Para o lado: indício de interesse e atenção. 
[...] 
Disponível em: <https://www.sbcoaching.com.br/blog/expressao-

corporal/>. Fragmento. Acesso em: 12 out. 2019.  

 
Questão 6 
De acordo com o Texto 5, a linguagem 
corporal 
 
A) aponta a pré-disposição do indivíduo em 
uma situação. 
B) indica distúrbios de personalidade de um 
indivíduo. 
C) mostra a origem social da pessoa.  
D) precede a linguagem verbal. 
E) revela os argumentos a serem utilizados 
em um diálogo. 

Questão 7 
No Texto 5, no quarto parágrafo, a expressão 
“Da mesma forma” 
 
A) introduz um novo conceito a ser tratado no 
texto, situando o leitor para essa nova 
experiência.  
B) inicia uma interlocução com o leitor, 
mesmo que de forma indireta, trazendo-o à 
reflexão.  
C) apresenta uma espécie de “arremate” 
textual, apresentando o posicionamento do 
autor.  
D) aponta para uma mudança brusca no 
assunto do texto, servindo como um alerta 
para o leitor. 
E) apesar de sugerir certo nível de semelhança 
com a situação anterior, apresenta o oposto da 
informação que a precede. 

Texto 6 

 
 
Produzida pela Sextafeira Produções (grupo 
especializado em intervenções urbanas), o 
Umbrella Sky Project, criou uma instalação 
com centenas de guarda chuvas, suspensos 
que cobrem algumas ruas da cidade 
portuguesa de Águeda. A instalação atrai 
milhares de turistas que sempre saem 
deslumbrados com a experiência mágica de 
passar em um local tão colorido e atraente. O 
projeto que leva cores vibrantes até as ruas e 
ainda proporciona uma sombrinha amigável 
acontece anualmente sempre durante o verão 
no mês de julho. 

Disponível em: <https://www.guiaviajarmelhor.com.br/instalacao-
artistica-com-guarda-chuvas-colore-ruas-de-agueda-em-portugal/>. 

Acesso em: 1 nov. 2019. 

 
Questão 8 
De acordo com o Texto 6, a arte 
contemporânea 
A) é pensada para espaços urbanos com 
características europeias. 
B) faz uso de objetos prosaicos que, em 
disposições estratégicas, produzem uma 
sensibilidade estética no público. 
C) necessita de contornos políticos e críticos 
para ser relevante socialmente. 
D) requer um conhecimento prévio sobre os 
movimentos artísticos anteriores. 
E) transforma o expectador em coautor da 
obra de arte. 
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Texto 7 

 
Disponível em: <http://www2.carosouvintes.org.br/fake-news-

reforcam-confianca-em-veiculos-consolidados-indica-estudo/grafico-
fake1/>. Acesso em: 10 out. 2019. 

 
Texto 8 

 
Disponível em: 

<https://michelsonborges.wordpress.com/2018/06/03/bereanos-

cuidado-com-as-fake-news/>. Acesso em: 15 set. 2019.  
 
 

Questão 9 
Comparando-se os Textos 7 e 8, é possível 
afirmar que 
 
A) a construção gráfica dos textos corrobora 
para a elucidação do ponto de vista dos 
autores. 
B) ambos colocam em cheque a influência das 
mídias digitais, especialmente as redes 
sociais. 
C) ambos os suportes textuais apresentam a 
descrença política dos expectadores frente os 
veículos de comunicação. 
D)  o uso de dados numéricos nos textos 
garante credibilidade à informação 
apresentada.  
E) os dois textos trazem como ponto central o 
compartilhamento de informações inverídicas. 
 
Questão 10 
Do Texto 7, é possível depreender que 
 
A) a confiança nos veículos de informação 
ainda se mantém pelos dados de “Tenho a 
mesma confiança” em aplicativos de 
mensagem e mídias sociais. 
B) as mídias sociais são as maiores fontes de 
consulta pelos brasileiros para informações 
políticas. 
C) o telejornal foi o meio de comunicação 
menos atingido pela desconfiança da 
população. 
D) os apontadores de “Confio menos” é o 
menor nas mídias sociais. 
E) os números de “Confio menos” estão 
equilibrados entre os três veículos de 
comunicação. 
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CIÊNCIA DA NATUREZA 
Questões de 11 a 15 

 
Questão 11 
Vocação do Brasil desde o período colonial, a 
mineração mantém sua força ainda no século 
21. No ano passado tal atividade, aliada à 
indústria extrativista, representou cerca de 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) e contribuiu 
com 25% do saldo comercial brasileiro, 
segundo dados Ministério de Minas e Energia.  
Apesar de ser considerada sinônimo de 
desenvolvimento socioeconômico e ser 
essencial à sociedade a atividade mineradora 
apresenta alto potencial gerador de impactos 
ambientais. Constituem impactos gerados por 
essa atividade, EXCETO 
 
A) a contaminação dos recursos hídricos 
através de seu alto consumo. 
B) a degradação de paisagens ocasionada pela 
lavra a céu aberto. 
C) a degradação dos solos devido ao pisoteio 
intensivo. 
D) o favorecimento da compactação do solo 
explorado. 
E) o prejuízo a fauna e flora pela retirada da 
vegetação natural. 
 
Questão 12 
Os protozoários constituem um grupo de 
eucariontes bastante diversificado e 
heterogêneo que evoluiu a partir de algas 
unicelulares. A complexidade de sua célula é 
tão grande que, sozinha, ela executa funções 
que tecidos, órgãos e sistemas realizam em 
um organismo pluricelular complexo. Nesses 
seres, a 
 
A) digestão celular ocorre por meio de 
vacúolos contráteis. 
B) locomoção se dá apenas por  meio da 
emissão de pseudópodes. 
C) osmorregulação é realizada por meio de 
um fagossomo. 
D) reprodução assexuada ocorre apenas por 
meio da cissiparidade. 
E) troca gasosa se processa por toda a 
superfície celular. 
 
 

Questão 13 
Uma solução é definida como uma mistura 
homogênea de duas ou mais substâncias que 
se apresentam, obrigatoriamente, em uma 
única fase no seu aspecto visual. Nessa 
solução, a substância presente em menor 
quantidade é chamada soluto enquanto, 
aquela presente em maior quantidade é 
denominada solvente. Nesse sentido, são 
consideradas soluções 
 
A) o petróleo, o granito e a água destilada. 
B) o ouro 18 quilates, a água de torneira e o ar 
atmosférico. 
C) o granito, o ar atmosférico e a mistura de 
água e óleo. 
D) a água destilada, o gás nitrogênio e o ouro 
puro. 
E) a água de torneira, o sangue e o leite.  
 
Questão 14 
O espectro eletromagnético é a distribuição 
das ondas eletromagnéticas, visíveis e não 
visíveis, de acordo com a frequência e o 
comprimento de onda característico de cada 
radiação. Dentro desse espectro, as ondas de 
rádio  
 
A) possuem os maiores comprimentos de onda 
do espectro eletromagnético e são utilizadas 
para a transmissão de dados e localização por 
meio de radares. 
B) possuem frequências localizadas entre o 
infravermelho e o ultravioleta e são utilizadas 
nas são as redes sem fio (roteadores wi-fi). 
C) possuem frequência menor que a luz 
visível  e são utilizadas para cocção de 
alimentos e produção de sistemas de detecção 
de presença e movimento. 
D) possuem frequência de ondas maiores que 
as da luz visível e menores que as frequências 
dos raios-X. 
E) possuem comprimento de onda entre 400 
nm e 700 nm e possibilitam fenômenos 
fisiológicos que dependem da captação de luz 
e da interpretação pelo cérebro. 
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Questão 15 
“Diariamente nos deparamos com muitas 
grandezas físicas. Algumas dessas grandezas 
ficam perfeitamente definidas com um valor 
numérico e sua unidade de medida. [...] No 
entanto, existem grandezas que, além do valor 
numérico e da unidade de medida, necessitam 
de uma direção e um sentido para que fiquem 
perfeitamente definidas. [...] 
As grandezas que são definidas apenas pelo 
seu valor numérico e sua unidade de medida 
são chamadas de grandezas escalares. [...] 
Aquelas que necessitam de uma direção e um 
sentido, além do valor numérico e da unidade 
de medida, são chamadas de grandezas 
vetoriais”. 

Disponível em: <https://bit.ly/34Pd01T>. Acesso em: 30 nov. 
2019. Fragmento. 

 
De acordo com esse texto, são grandezas 
vetoriais 
 
A) velocidade, aceleração, impulso, força, 
empuxo e trabalho. 
B) quantidade de movimento, energia, campo 
magnético e tempo. 
C) peso, massa, empuxo, energia, campo 
elétrico e velocidade. 
D) campo elétrico, posição de um corpo, 
momento linear e força. 
E) aceleração, trabalho de uma força, campo 
magnética e temperatura. 
 

MATEMÁTICA 
Questões de 16 a 20 

 
Questão 16 
A empresa Excelência comercializa 
processadores por todo o Brasil. Ao fazer um 
estudo sobre o lucro da firma, foi constatado 
que ele é dado segundo a função:  
L(x)= -2x² + 20x + 160 
 
Sendo L o lucro, em milhões de reais, e X a 
quantidade de processadores comercializados, 
determine o lucro máximo da empresa. 
 
A) 660 milhões 
B) 420 milhões 
C) 210 milhões 
D) 135 milhões 
E) 5 milhões 

Questão 17 
Duas coordenadoras de uma escola vão alugar 
uma casa de festas para comemorarem, com 
os funcionários da escola, o ano que se 
encerra. Na cidade onde trabalham, há 10 
casas de festas. Cada uma escolhe 
aleatoriamente a casa de festa que vai alugar. 
Qual a probabilidade de essas coordenadoras 
escolherem a mesma casa de festas. 
 

A) 1/10 
B) 2/10  
C) 9/10  
D) 1/9 
E) 1/90 
 
Questão 18 
Considere os números A = 2,5 x 10  e  B = 5 
x 10  e M = A.B.  Determine quantos  
algarismos possui o número M. 
 

A) 23 
B) 24 
C) 25 
D) 26 
E) 27 
 
Questão 19 
Se a medida do raio de uma circunferência 
aumentar 30%, a medida da sua área 
aumentará quantos por cento? 
 

A) 15% 
B) 30% 
C) 60% 
D) 69% 
E) 90% 
 
Questão 20 
Victor possui R$ 40.000,00, pretende guardar 
60% desse valor e aplicar o  restante, durante 
seis meses, em uma poupança que rende 1,8% 
ao mês. Qual expressão representa o valor 
total que Victor vai possuir passados esses 
seis meses? 
 

A)  𝑉 =  16 000 + 24 000 . (1,8)  
B)  𝑉 =  16 000 + 24 000 . (1,018)  
C) 𝑉 =  24 000 + 16 000 . (1,8)  
D)  𝑉 =  24 000 + 16 000 . (1,18)  
E) 𝑉 =  24 000 + 16 000 . (1,018)  
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
- O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria - FOLHA DE REDAÇÃO, em até 25 
linhas. 
- A redação que apresentar cópia dos textos da proposta da redação ou do caderno de questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderada para efeito de correção 
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
- tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
- fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
- apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTO MOTIVADOR 
Texto 1 
Agrotóxicos são produtos químicos utilizados em lavouras para garantir a produtividade, evitando 
doenças e possíveis pragas. São também conhecidos como defensivos agrícolas. Agrotóxicos são 
produtos químicos largamente utilizados no setor de produção agrícola, garantindo a produtividade 
das lavouras, pois seu uso preserva as espécies cultivadas. São também conhecidos como pesticidas 
ou defensivos agrícolas. No entanto, seu uso é comumente associado, por diversos órgãos, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), a impactos ambientais negativos, bem como a riscos à saúde. Os 
agropecuaristas utilizam os agrotóxicos a fim de controlar e combater possíveis pragas e doenças que 
atacam as plantações, pois esses possuem a capacidade de agir sobre a atividade biológica dos seres 
vivos. Esse controle garante, de certo modo, a produtividade das produções agrícolas, evitando 
prejuízos. 
 
Texto 2 
 
Conforme o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, SINDIVEG, em 2015, 
o Brasil consumiu 17,5% dos agrotóxicos vendidos no mundo, sendo US$ 9,6 bilhões de um total de 
US$ 54,6 bilhões. Vale ressaltar que desde 2008 o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial 
de consumo de agrotóxicos. 
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PROPOSTA DA REDAÇÃO 
A partir da leitura do texto motivador, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “Agrotóxicos ou defensivos agrícolas: mal ou bem”. Selecione, organize 
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

FOLHA DE RASCUNHO DA REDAÇÃO 
Obs: Não se esqueça de transcrever a sua Redação para a Folha de Redação. 
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